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RINGERIKE KOMMUNE
Brann og redning

Søknad om avholdelse av fakkeltog
Fra

Adresse

Postnr. Poststed

Stedsangivelse

Dato Kl.

Undertegede påtar seg ansvaret for at brannvesenets bestemmelser for avholdelse av fakeltog  blir fulgt
Underskrift til ansvarshavende

Under forutsetning at betingelsene blir fulgt godkjennes søknaden.

Ringerike Brann og redning

Nordre Buskerud politidistrikt

Adressse Telefon Telefax
Dronning Åstasgate 12 32 11 74 00 32 12 43 30

Søker og 
sted
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RINGERIKE KOMMUNE
Brann og redning

Bestemmelser for avholdelse av fakkeltog,
vedtatt av ringerike brannstyre 11.3.1985.

A. Søknad

1. Søknaden sendes brannvesenet som avgjør om det finner å kunne gi tillatelse etter forskrifter til
brannlovens § 6-8.

2. Gir brannvesenet tillatelse etter forskrifter til brannlovens § 6-8, fastsetter det de vilkår som måtte
være nødvendige og sender søknaden til politiet.

3. Politiet meddeler søkeren det endelige resultat av søknadens behandling, innskjerper ovenfor
arrangøren de vilkår hvorunder tillatelsen er gitt.

B. Instruks

1. Fakkeltog må ikke iverksettes før politiets og brannvesenets samtykke foreligger.

2. Som fakler skal fortrinnsvis brukes fakler med tauspiral, impregnert med tjære, voks eller liknende,
som ikke kaster gnister.

3. Hvis de i pkt. 2 nevnte fakler ikke kan skaffes, kan fakler av tyri og liknende, tillates i stille vær, når
det treffes særlige tiltak mot gnistfaren så vel ovenfor bærene som for omgivelsene.

4. Tenningen av faklene må foregå under vakthold av arrangøren. Tenningen må foregå på et sted som
ikke byr på noen fare for antennelse og må ikke skje på en slik måte at asfaltgate, trebrulegging
eller liknende kan beskadiges.

5. Av hensyn til gnistfaren for deltagerne, bør det ikke marsjeres med flere enn 4 personer i bredden
og med god avstand.

6. Ved fremkomsten til endepunktet skal faklene slokkes i på forhånd, av arrangøren, anbragte vannkar
eller bøtter. Det tillates ikke å bringe brennende fakler ut av toget eller å holde dem brennende etter
togets oppløsning. Slukkede fakler skal samles inn av arrangøren og tilintetgjøres.

7. Vakthold av så vel tenningsstedet som under marsj og ved togets oppløsning utføres av arrangøren.

8. Renhold som måtte bli nødvendig på tenningsplassen, under marsj eller etter oppløsningen, som
følge av at løse deler av fakler, pinner eller liknende blir liggende igjen, påhviler arrangøren og må
på forhånd være forberedt og gjennomføres snarest mulig.

9. Brannvesenet vil nekte bruk av fakler hvis værforholdene gjør det nødvendig.

10.Fakler kan ikke bæres av barn under 15 år.

11.Utgifter til vakthold m.v. bæres av arrangøren.

Adressse Telefon Telefax
Dronning Åstasgate 12 32 11 74 00 32 12 43 30
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